November 2017

Information om bullrande arbeten

Tillfälliga pålningsarbeten
Vecka 48, 27-30 november, kommer vår entreprenör Skanska att återuppta pålningsarbetena
mellan Mjösundsvägen och Stångån. Arbetena beräknas pågå kl 07.00-18.00 till och med torsdag den 30 november och kan upplevas bullerstörande. Pålningen är förberedande arbeten för
att bland annat mäta buller och vibrationer inför kommande pålningsarbeten till våren.
Dagens järnväg i höjd med järnvägsbron över
Mjösundsvägen leder vibrationer in mot centrum.
Det vill vi förbättra nu när vi ska bygga ny järnväg och
nya järnvägsbroar. Genom att slå ner pålar längs delar
av sträckan för den nya mötesstationen förhindrar vi
spridning av vibrationer från den nya järnvägen.
Innan pålningsarbetena inleds under våren 2018
kommer vår entreprenös Skanska att utföra pålningsarbeten i mindre omfattning måndag-torsdag till
veckan.
- Skanska kommer att slå ned några pålar i marken
dels av produktionstekniska skäl, för att analysera
resultatet inför vårens pålning, och dels för att fortsätta mäta buller och vibrationer. Mätresultatet kommer att användas för att titta på hur buller i samband
med kommande pålningsarbeten kan minimeras,
berättar Trafikverkets projektledare Robert
Pettersson.

Öppet hus 30 november
Torsdag den 30 november arrangeras Adventskväll i
Njurundabommen. När du besöker Adventskväll, passa gärna på att titta in till oss i Kyrkmons skolas aula
mellan kl 17.00 och 20.30. Vi har drop in med olika
aktiviteter för att fira att bygget är igång.
Vid två tillfällen, kl 18.00 och 19.00, ger vi en samlad
bild av vad som är på gång i och kring Njurundabommen. Varmt välkommen att komma förbi och få svar
på dina frågor!

Mer information
På projektets hemsida www.trafikverket.se/dingersjo
kan du följa senaste nytt om projektet.
Har du frågor och synpunkter är du alltid välkommen
att höra av dig till oss.
Tack för din förståelse och visad hänsyn!
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